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Lausunto Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n (rek.nro 116.353,
3100 jäsentä loppuvuonna 2017) tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintujen- ja luonnonsuojelua sekä
toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö
(entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-Uudellamaalla).

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry kiittää Kirkkonummen kuntaa lausuntopyynnöstä ja
kaavaprosessiin osallistamisesta. Yhdistys lausuu osayleiskaavan luonnoksesta mielipiteenään seuraavaa.

Aluksi
Masalan osayleiskaava mahdollistaa jopa 15 000 asukkaan sijoittuminen kaava-alueelle. Kaavan tavoitteiden
mukaan ratkaisussa on pyritty kohdistamaan uusi rakentaminen keskustavyöhykkeelle ja hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrelle, mitä pidämme lähtökohtaisesti kestävänä ratkaisuna. Lisäksi on positiivista,
että kaavassa on käytetty luonnon monimuotoisuutta turvavaa luo-merkintää. Kaavaa tulee kuitenkin kehittää
edelleen paremmin luontoarvoja huomioivaksi.

Tärkeät lintualueet
Suunnittelualue rajautuu kahteen tärkeään lintualueeseen. Espoonlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluohjelmaan ja lisäksi se on maakunnallisesti tärkeä lintualue, joka on merkittävä isokoskeloiden
levähdysalue ja kyhmyjoutsenen pesimäalue (Ellermaa 2010). Vitträsk on puolestaan potentiaalisesti
maakunnallisesti merkittävä (Ellermaa 2010). Järvi on yksi Uudenmaan tärkeimmistä kuikan syksyisistä
levähtämispaikoista.
Katsomme, että alueen kehittäminen tulee tapahtua siten, ettei arvokkaille lintualueille aiheudu
haittavaikutuksia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rannat säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina
ja rauhallisina. Myös veneilyyn ja vesialueella tapahtuvaan muuhun toimintaan tulee kiinnittää huomiota
linnustoarvojen turvaamisen näkökulmasta.

Metsäalueet kaavan eteläosassa
Tietojemme mukaan kaava-alueella sijaitsee myös muita linnuston ja muun luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeitä kohteita, jotka tulee ottaa huomioon. Kaava-alueen etelälaidalla, Masalantien ja
Sepänkyläntien välissä sijaitsevia metsiä on kaavassa esitetty pientalorakentamiseen. Uusi tielinjaus ja sen
varrelle osoitettu rakentaminen pirstovat aivan tarpeettomasti yhtenäistä ja luontoarvoiltaan merkittävää
metsäaluetta.
Esitämme, että uusi tielinjaus ja sen yhteyteen osoitetut pientaloalueet Hulluksen ja Framnäsinpuiston
kalliometsän kupeessa poistetaan kaavasta ja myös Sepänkyläntien eteläpuolelle osoitettua uutta asuinaluetta
pienennetään niin, että rakentaminen sijoittuu Sepänkyläntien varrelle. Lisäksi esitämme, että sähkölinjan
lounaispuolella sijaitsevia arvokkaita metsäalueita harkitaan merkittäväksi suojelualuevarauksella.

Luontoselvitykset ja vaikutusten arviointi
Kaavan luontoselvitykset ovat mielestämme riittämättömiä. Kaavaselostuksessa viitataan vuonna 2015
laadittuun Luoman ja Masalan alueen luontoselvitykseen, jossa on selvitetty vain alueella sijaitsevat arvokkaat
luontotyypit (Routasuo 2015). Sen sijaan alueen linnustosta ei käsittääksemme ole lainkaan tehty selvitystä.
Katsomme, että kaavatyössä tulisi toteuttaa linnustoselvitys arvokkaiden kohteiden tunnistamiseksi ja
linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi kaavatyössä tulisi arvioida vaikutuksia Espoonlahden
ja Vitträskin linnustoarvoihin.
Laaditun luontoselvityksen mukaan arvokkaimmat luontotyyppikohteet sijaitsevat Espoonlahden rannoilla.
Katsomme, että kohteille voisi määrittää vahvemman kaavamerkinnän, joka turvaisi paremmin ranta-alueen
ja siten myös linnuston kannalta merkittävän lintuveden arvojen säilymistä. Lisäksi huomautamme, että
luontoselvityksen rajaus poikkeaa osayleiskaavasta.
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